
ToR for Agronavti application language multiplication project 
  
1.       Rewriting SMS sending tool (Adding Twillio to Current Local SMS Distribution System); 
  
The current SMS distribution service works only for Georgian phone users, however foreign users 
will not be able to receive SMS , in order to solve this issue , Twillio SMS service needs to be added 
to the current one and the code should distribute SMS s based on regional preferences; 
  
2.       Multiplying backend for various languages, making flexible language management tool 
and adding to the current back-end service language index; 
  
The current backend is written for Georgian users and the current admin panel and backend 
service needs to include language index without revoking the current service, the feature should 
be flexible easily updatable; 
  
3.       Adding WordPress flexible multi language Feature; 
  
Some part of Argonavti app uses WordPress for news and tender info distribution, the current 
WordPress does not have multi language plugin installed and one also needs to be updated and 
tailored to new updates; 
  
4.       Updating Android and IOS applications with new services not revoking the current 
working ones; 
 
The language multiplication service also assumes frontend (applications IOS and Android) update 
process, the application will process both new and old service during the update process; 
  
5.       Updating push notifications service; 
 
The current project has push notifications services which also needs to be updated and filtered 
by language preferences of various users; 

 

Application submission process 

Applications must be submitted to: 

To: procurement@gfa.org.ge 

Deadline for submission is: February 11, 2020. 18:00 

The proposals should include: Filled and signed Annexes N 1,2 & Track Record of the interested party. 

 

 

 

mailto:procurement@gfa.org.ge


 

 

მობილური აპლიკაცია „აგრონავტის“  ენის განახლება/დამატება 

SMS-ის გამგაზვნი მექანიზმის გადაწერის/გადაკეთების ფუნქცია (უკვე არსებულ SMS 

მიწოდების სისტემაში Twillio-ს დამატებით).  

 

ამჟამინდელი  SMS მიწოდების სისტემა მხოლოდ ქართველ მომხმარებლებზეა 

მორგებული, რის გამოც უცხოელ მომხმარებლებს SMS-ების მიღება არ შეუძლიათ. ამ 

ხარვეზის გამოსასწორებლად აუცილებელია რომ უკვე არსებულ SMS დისტრიბუციის 

სისტემას დაემატოს Twillio SMS სერვისი და გაიგზავნოს კოდი, რომელიც 

რეგიონალურ  მოთხოვნებს ეყრდნობა.  

 

1. ენის მართვის მოქნილი სისტემის შექმნა, მისი მონაცემთა ბაზის გაფართოება და უკვე 

არსებულ სერვერზე სხვა ენის ინდექსების დამატება. 

 

არსებული ენის სერვერი შექმნილია მხოლოდ ქართველი მომხამრებლებისთვის. ამის 

გამო სამართავ პანელს და სერვერის ფუნქციას ესაჭიროება  სხვა ენების ინდექსის 

დამატება  არსებული სერვისის გაუქმების გარეშე. ახალი სერვერის ვერსია უნდა იყოს 

უფრო მოქნილი და ადვილად განახლებადი.  

 

 

2. WordPress-ზე მოქნილი მრავალენოვანი სექციის დამატება.  

 

აპლიკაცია „აგრონავტის“ ფუნქციონირებისას Wordpress  აქტიურად გამოიყენება 

ახალი ამბების ან შეთავაზებების გასავრცელებლად, რომელიც ასევე ქართულენოვან 

მომხმარებელებზეა გათვლილი. ამიტომ არსებულ Wordpress-ს უნდა დაემატოს 

მრავალეონვანი პლატები, უნდა განახლდეს და მოერგოს ახალ მოთხოვნებს.  

 

3. ანდროიდისა და IOS-ის აპლიკაციების განახლება არსებული სერვისის გაუქმების 

გარეშე.  

 

ენების დამატების სერვისი ასევე ითვალისწინებს ინტერფეისის განახლების 

პროცესსაც (ანდროიდებისთვის და IOS-თვის). ამისთვის განახლების პროცესში 

აპლიკაცია ძველ და ახალ ვერსიებს ერთდროულად გადაამუშავებს.  

 

4. შეხსენებითი ხასიათის შეტყობინებების სისტების განახლება:  

 



არსებულ პროექტს აქვს შეხსენებითი ხახიათის შესტყობინებების სისტემა, რომელსაც 

ასევე ესაჭიროება განახლება და გაფილტვრა მომხმარებელების უფრო ფართო 

აუდიტორიისთვის.  

 

 

წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგ ელ. მისამართზე: 

To: procurement@gfa.org.ge 

წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა: თებერვალი 11, 2020. 18:00 

წინადადება უნდა მოიცავდეს: შევსებულ და ხელმოწერით დამოწმებულ დანართებს N1,2 & Track 

Record. 
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